
Sandra voelt zich gezegend; God vormt en doet groeien 

“Het begon met tijd te geven voor God”
Sandra Dekker (42) zag in 2014 de stroom vluchtelingen op tv en kon niet nietsdoen. Ze realiseerde zich 
dat wij het zo goed hebben in Nederland en mensen hier komen met… niets. Ze wilde persoonlijk gaan 
helpen en is naar een noodopvang in Amsterdam gegaan om in de chaos een helpende hand te bieden. Nu 
gaat zij wekelijks naar het Asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Bijlmerbajes om, zoals zij het zelf 
zegt, er gewoon ‘te zijn’ met de mensen. 

Sandra helpt de vluchtelingen met wat voor 
iemand belangrijk is, zoals samen de post 
lezen, Nederlands leren, mee gaan naar de 
gemeente of de dokter. Als daar openingen 
voor zijn, deelt ze haar geloof en als dat 
kan, bidt ze met mensen. Met een stralend 
gezicht zegt Sandra: “Samen eten! Daar 

ontkom je niet aan, het zijn heel gastvrije 
mensen en ze delen heel graag hun maal-
tijd en het eten is heerlijk!”

Verzinnen
In de loop der tijd heeft Sandra gezien hoe 
God voorziet in de dingen die de mensen 
nodig hebben. Ze leerde in het AZC Mahdi 
kennen, gevlucht uit Iran voor zijn geloof, 
voor zijn leven. Sandra: “Hij staat sterk 
in zijn geloof in Jezus en samen delen wij 
brood uit aan andere vluchtelingen. Bij het 
overhandigen van het brood zegt hij: ‘Dit 

is brood van God’.” Sandra is enthousiast: 
“Het is zo rijk, ik ben geraakt door wat God 
door mensen wil doen. Ik geloof dat je je 
in dienst mag stellen van God, als werktuig 
voor de gerechtigheid, want Hij heeft ons 
levend gemaakt, naar Romeinen 6, vers 13. 
Doe de goede werken die God heeft voor-

bereid. Kun je dat verzinnen? In een door 
een vriendin uitgeleende auto, met brood 
dat over is van de supermarkt waar mijn 
dochter werkt, naar een voormalige gevan-
genis om vluchtelingen op te zoeken…”

Tijd geven
Over hoe het gekomen is dat ze bewust 
heeft gekozen om vrijwilligerswerk te 
doen, zegt Sandra: “Ik ben, toen mijn twee 
kinderen klein waren lichamelijk gestrand 
in mijn werk in de zorg. Ik werd ziek en 
kon niet meer werken. In die periode ben 

ik tot geloof in Jezus Christus gekomen, in 
De Meerkerk. Na drie jaar revalideren kon 
en wilde ik weer bezig zijn. Ik had altijd 
gewerkt en wilde meer uit huis zijn. Als 
eerste zorg ik voor mijn gezin en daar-
naast heb ik, hebben we, bewust de keuze 
gemaakt tijd te geven voor God. Door mijn 
geestelijke vorming kreeg ik meer aan-
dacht voor mijn omgeving. Het maakt niet 
uit waar je bent, je kunt je overal inzetten 
voor God. Het begon met kleine stapjes 
nemen, een praatje, een keer voor iemand 
de kinderen ophalen. Ik pakte aan wat op 
mijn pad kwam; oppassen, werken voor 
een stichting, helpen in een inloophuis en 
werken op het kantoor van De Meerkerk.” 
Waar mogelijk combineert Sandra dingen, 
zoals bijvoorbeeld door kinderen van vluch-
telingen te helpen om mee te kunnen gaan 
op het zomerkamp waar ze in de leiding 
zit.

Antenne
Sandra voelt zich gezegend en merkt dat 
God haar laat groeien: “Wat is het prachtig 
om te zien wat God doet, Hij vormt je. Je 
leert je antenne steeds meer op God af te 
stemmen, met vallen en opstaan natuurlijk. 
Ik ontdekte patronen en maakte ook fou-
ten, maar God is goed! Hij laat mij dingen 
zien en dan heb ik de keuze er iets mee te 
doen om een ander te helpen – of niet. Je 
bent niet alleen christen in de kerk, maar 
juist ook daarbuiten en dat is toch een gro-
ter deel van mijn week! Als discipel verlang 
ik steeds meer naar buiten toe gericht te 
zijn en steeds meer te gaan groeien. Voor 
mij is het begonnen met de beslissing een 
bepaald deel van mijn tijd te geven voor 
God.”


